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1 INLEIDING 
 

De EU-criteria voor groene overheidsopdrachten zijn bedoeld om het voor overheidsinstanties gemakkelijker te maken milieuvriendelijkere goederen, 
diensten en werken in te kopen. De toepassing van deze criteria vindt op vrijwillige basis plaats. De criteria zijn zo opgesteld dat afzonderlijke 
instanties die er gebruik van willen maken, de criteria met minimale bewerking (gedeeltelijk of volledig) in hun aanbestedingsdocumenten kunnen 
opnemen. Overheidsinstanties wordt geadviseerd om op de desbetreffende markt het beschikbare aanbod van de beoogde goederen, diensten en werken 
na te gaan, voordat zij de aanbesteding uitschrijven. Dit document geeft een overzicht van EU-criteria voor groene overheidsopdrachten die zijn 
ontwikkeld voor de productgroep "binnenschoonmaakdiensten". Een bijbehorend technisch rapport bevat de volledige motivering voor de selectie van 
deze criteria, en referenties voor nadere informatie. 

De criteria zijn opgesplitst in selectiecriteria, technische specificaties, gunningscriteria en contractuele uitvoeringsvoorwaarden. Er zijn twee soorten 
criteria: 

• Kerncriteria — criteria die een gemakkelijke toepassing van groene overheidsopdrachten mogelijk moeten maken, en die zich toespitsen op een of meer van de 
belangrijkste aspecten van de milieuprestaties van een product, en beogen de administratiekosten voor bedrijven tot een minimum te beperken; 

• Uitgebreide criteria — criteria die rekening houden met meer aspecten of hogere niveaus van milieuprestaties en kunnen worden gebruikt door overheidsdiensten die 
een stap verder willen gaan bij het bevorderen van de doelstellingen op het gebied van milieu en innovatie. 

De formulering "geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria" wordt ingevoegd als er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de twee 
soorten criteria. 
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1.1 Definitie en toepassingsgebied 
 

De productgroep "binnenschoonmaakdiensten" omvat: 

• het milieubewust, professioneel en routinematig schoonmaken van binnenruimten, te weten kantoren, sanitaire voorzieningen zoals toiletten 
en wastafels, en andere openbaar toegankelijke ruimten; 

• het schoonmaken van glasoppervlakken die zonder gespecialiseerde uitrusting of machines bereikbaar zijn. 

De productgroep "binnenschoonmaakdiensten" omvat niet: 

• het verrichten van ontsmettings- en saneringactiviteiten, of van schoonmaakactiviteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van biociden in de 
zin van Verordening (EG) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van 
biociden; 

• het verrichten van schoonmaakactiviteiten op productielocaties. 

 

Daarnaast zijn milieucriteria voor schoonmaakproducten (zie 3.2.1), van textiel vervaardigde schoonmaakaccessoires (bv. doeken, dweilen — zie 
3.2.2) en andere middelen die vaak worden geleverd door schoonmaakbedrijven (handzeep, textielen handdoeken en tissuepapierproducten — zie 
3.2.4) op de productgroep van toepassing. In bepaalde gevallen koopt een aanbestedende dienst die middelen rechtstreeks in en niet via uitbestede 
schoonmaakdiensten. In zulke gevallen vermeldt de aanbestedende dienst de milieucriteria die van belang zijn voor de middelen die zij inkopen. 

 

De volgende technische definitie dient ter ondersteuning bij het toepassen van de criteria (zie het technisch rapport voor bijzonderheden en meer 
technische definities): 

"routinematig" is van toepassing op professionele schoonmaakdiensten die ten minste één keer per maand worden verricht, met 
uitzondering van het schoonmaken van glasoppervlakken, dat ook als routinematig wordt beschouwd als het minder vaak gebeurt (bv. ten 
minste één keer per kwartaal). 
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1.2 Algemene opmerking over verificatie 
 

Voor een aantal criteria is de voorgestelde wijze van verificatie het beschikbaar stellen van testverslagen. Per criterium is aangegeven welke 
testmethode van toepassing is. Het is aan de overheidsdienst om te bepalen in welke fase de testresultaten ter beschikking moeten worden gesteld. In 
het algemeen lijkt het niet nodig om van alle inschrijvers in de aanvangsfase testresultaten te vragen. Om de belasting voor inschrijvers en 
overheidsinstanties te verlichten, kan een eigen verklaring op het moment van inschrijving als voldoende worden beschouwd. Er zijn op dat moment 
verschillende opties voor of en wanneer deze testen kunnen worden gevraagd: 

 

a) In de inschrijvingsfase: 

Voor overeenkomsten met eenmalige levering kan de inschrijver met de financieel gunstigste inschrijving worden gevraagd dit bewijsstuk te 
overleggen. Als het bewijs afdoende wordt geacht, kan de overeenkomst worden gegund. Als het bewijs onvoldoende of onregelmatig wordt 
geacht: 

i) wordt, als het verificatiemiddel betrekking heeft op een technische specificatie, de eerstvolgende hoogste inschrijver die dan voor 
gunning van de overeenkomst in aanmerking komt, gevraagd het bewijsstuk te overleggen; 

ii) worden, als het verificatiemiddel betrekking heeft op een gunningscriterium, de toegekende additionele punten teruggenomen en zal de 
rangorde van de inschrijvingen worden herberekend met alle daaruit voortvloeiende gevolgen. 

Met een testrapport wordt geverifieerd dat een productmonster op bepaalde eisen is getest, niet de artikelen die daadwerkelijk onder de 
overeenkomst worden geleverd. Voor raamovereenkomsten kan de situatie anders zijn. Op dit scenario wordt nader ingegaan in het volgende 
punt over de contractuele uitvoering en in de aanvullende toelichting hieronder. 

 

b) Tijdens de uitvoering van de overeenkomst: 
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Voor een of meerdere artikelen die onder de overeenkomst geleverd worden, kunnen testresultaten worden opgevraagd, hetzij in algemene zin, 
hetzij wanneer er twijfels zijn over mogelijk valse verklaringen. Dit is met name van belang voor raamovereenkomsten die niet voorzien in een 
eerste bestelling. 

Aanbevolen wordt om contractuele uitvoeringsvoorwaarden uitdrukkelijk vast te stellen. Daarin moet zijn vastgelegd dat de aanbestedende 
dienst tijdens de overeenkomst op elk moment willekeurige verificatietesten kan uitvoeren. Indien uit de resultaten van die testen blijkt dat de 
geleverde producten niet aan de criteria voldoen, kan de aanbestedende dienst boeten opleggen en de overeenkomst beëindigen. Sommige 
overheidsinstanties bepalen dat de kosten van de tests voor hun rekening is indien uit de test blijkt dat het product voldoet aan de eisen, en dat, 
indien niet aan de eisen wordt voldaan, de kosten voor rekening van de leverancier komen. 

Voor raamovereenkomsten hangt het moment van verzoek om bewijsstukken af van de specifieke opzet van de overeenkomst: 

i) voor raamovereenkomsten met één exploitant waarbij de afzonderlijke te leveren artikelen bij de gunning van de raamovereenkomst 
worden vastgesteld en het slechts een kwestie is van hoeveel eenheden er nodig zullen zijn, gelden dezelfde overwegingen als voor 
overeenkomsten met eenmalige levering zoals hierboven beschreven; 

ii) voor raamovereenkomsten met voorselectie van meerdere potentiële leveranciers en vervolgens vergelijkende onderzoeken tussen de 
voorgeselecteerde inschrijvers, is het mogelijk dat de inschrijvers pas in deze eerste fase van de voorselectie moeten aantonen dat zij in 
staat zijn artikelen te leveren die voldoen aan de minimumprestatie-eisen van de raamovereenkomst. Voor aansluitende 
afroepopdrachten (of -bestellingen) die na het vergelijkend onderzoek aan de voorgeselecteerde leveranciers worden gegund, gelden in 
beginsel dezelfde overwegingen als onder a) en b) hierboven, indien in het kader van het onderzoek naleving van aanvullende eisen 
moet worden aangetoond. Indien het vergelijkend onderzoek alleen betrekking heeft op de prijs, moet een controle in de uitvoeringsfase 
van de overeenkomst worden overwogen. 

Het is verder belangrijk inschrijvers te wijzen op de mogelijkheid verificatie te verstrekken op basis van producten met de EU- of andere 
relevante milieukeur type I (overeenkomstig ISO 14024) die aan dezelfde gespecificeerde eisen voldoet. Zulke producten worden geacht te 
voldoen aan de betrokken criteria, waarbij verificatie zou worden verzocht volgens dezelfde benadering als die beschreven voor de 
testresultaten. 

Opgemerkt zij, dat aanbestedende diensten overeenkomstig artikel 44, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU ook andere passende bewijsmiddelen 
aanvaarden. Een voorbeeld daarvan is een technisch dossier van de fabrikant, indien de betrokken marktdeelnemer geen toegang had tot 
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testverslagen of deze niet binnen de desbetreffende termijnen kon verkrijgen. Hierbij geldt als voorwaarde dat het gebrek aan toegang de 
betrokken marktdeelnemer niet valt aan te rekenen en dat hij aantoont dat de door hem geleverde werken, artikelen of diensten voldoen aan de 
eisen of criteria die zijn bepaald in de technische specificaties, de gunningscriteria of de uitvoeringsvoorwaarden van de overeenkomst. Indien 
voor de uitvoering van de testen wordt verwezen naar een certificaat/testverslag dat is opgesteld door een bepaalde met de 
conformiteitsbeoordeling belaste instantie, accepteren aanbestedende diensten ook door andere gelijksoortige beoordelingsinstanties afgegeven 
certificaten/testverslagen. 
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2 BELANGRIJKSTE MILIEUEFFECTEN 
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste milieueffecten van binnenschoonmaakdiensten op grond van het beschikbare 
wetenschappelijke bewijs vanuit het perspectief van de levenscyclus (zie voor meer informatie het technisch rapport). Verder laat de tabel zien hoe de 
EU groene overheidsopdrachten benadert om die effecten af te zwakken of te beperken. 

Belangrijkste milieueffecten tijdens de levenscyclus van het product  EU-benadering voor groene overheidsopdrachten 

• Formulering van schoonmaakproducten en gebruik 
van grondstoffen, vervaardiging en einde levensduur 
van schoonmaakproducten en 
schoonmaakaccessoires voor eenmalig gebruik 

• Energie- en waterverbruik in de gebruiksfase van 
schoonmaakproducten en schoonmaakapparatuur 

• Afvalwaterlozing in verband met het gebruik van 
schoonmaakproducten 

• Afvalproductie (vast en vloeibaar) 

 • Kernvaardigheden en de toepassing van essentiële maatregelen en 
praktijken op het gebied van milieubeheer eisen van de 
dienstverlener 

• Passende, frequente opleiding van het personeel van de 
dienstverlener eisen 

• Het gebruik van schoonmaakproducten met een verminderd 
milieueffect eisen 

• Schoonmaakproductconcentratie bij aankoop stimuleren 
• Het gebruik van schoonmaakaccessoires met een verminderd 

milieueffect (zoals microvezelproducten) eisen 
• Het gebruik van energie-efficiënte schoonmaakapparatuur (zoals 

stofzuigers) eisen 
• De levering van verbruiksgoederen met een verminderd 

milieueffect eisen 
De volgorde van de effecten stemt niet noodzakelijk overeen met de omvang ervan. 

Nadere informatie over binnenschoonmaakdiensten, met inbegrip van informatie over desbetreffende wetgeving, normen en technische bronnen die als 
bewijsstukken worden gebruikt, is te vinden in het technisch rapport. 
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3 EU-CRITERIA VOOR GROENE OVERHEIDSOPDRACHTEN INZAKE BINNENSCHOONMAAKDIENSTEN 
 

3.1 Onderwerp en selectiecriteria (SC) 
 

ONDERWERP 

De levering van schoonmaakdiensten met een verminderd milieueffect 

Kerncriteria Uitgebreide criteria 

SELECTIECRITERIA 
SC1 Vakbekwaamheid van de inschrijver 

(Geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria) 

De inschrijver beschikt over relevante vakbekwaamheid en ervaring met het milieubewust verrichten van binnenschoonmaakdiensten die minimaal 
het volgende omvatten: 

• bij ten minste 50 % van de krachtens een overeenkomst uitgevoerde schoonmaaktaken werd gebruikgemaakt van schoonmaakproducten met 
de EU-milieukeur voor harde oppervlakken of een andere EN ISO 14024-milieukeur type I die nationaal of regionaal officieel is erkend in 
de lidstaten; 

• medewerkers werden door interne of externe opleiders geschoold in milieuaspecten zoals de juiste verdunning en dosering van 
schoonmaakproducten, de verwijdering van afvalwater en de scheiding van afval. 

 
Verificatie: 
Bewijs in de vorm van informatie en verwijzingen in overeenkomsten met voornoemde elementen die in de afgelopen vijf jaar zijn uitgevoerd. Het 
bewijs wordt ondersteund met gegevens over scholingsactiviteiten van medewerkers, onder vermelding van de behandelde onderwerpen. 

Bedrijven met de EU-milieukeur voor binnenschoonmaakdiensten of een andere relevante EN ISO 14024-milieukeur type I die nationaal of 
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regionaal officieel is erkend in de lidstaten, worden geacht aan de eisen te voldoen. 

 

3.2 Technische specificaties (TS) en gunningscriteria (GC): 
 

3.2.1 Schoonmaakproducten 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 
TS1.1 Gebruik van schoonmaakproducten met een milieukeur 

Optie A (eenvoudiger te verifiëren tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst) 
De volgende soorten schoonmaakproducten [opsomming van door de 
aanbestedende dienst te bepalen schoonmaakproducten — bv. 
allesreinigers, sanitairreinigers] voor de verrichting van taken krachtens 
de overeenkomst moeten voldoen aan criterium 1 en criterium 4 van de 
EU-milieukeur voor schoonmaakproducten voor harde oppervlakken1 
met betrekking tot toxiciteit voor in het water levende organismen 
respectievelijk verboden en beperkte stoffen. 
 
Optie B (lastiger te verifiëren tijdens uitvoering van de overeenkomst) 
Ten minste A %a) van alle voor de uitvoering van de overeenkomst 
benodigde schoonmaakproducten, naar volume bij inkoop, voldoet aan 

TS1.1 Gebruik van schoonmaakproducten met een milieukeur 

Alle schoonmaakproducten voor de verrichting van taken krachtens de 
overeenkomst moeten voldoen aan criterium 1 en criterium 4 van de EU-
milieukeur voor schoonmaakproducten voor harde oppervlakken1 met 
betrekking tot toxiciteit voor in het water levende organismen 
respectievelijk verboden en beperkte stoffen. 
 
Verificatie: 
De inschrijver verstrekt een lijst van de schoonmaakproducten die voor 
de uitvoering van de overeenkomst zullen worden gebruikt en 
documentatie waaruit blijkt dat die schoonmaakproducten aan de eisen 
voldoen. Producten met de EU-milieukeur voor schoonmaakproducten 
voor harde oppervlakken1 worden geacht te voldoen aan de eisen. 

                                                           
1 PB L 180 van 12.7.2017, blz. 45-62: BESLUIT (EU) 2017/1217 VAN DE COMMISSIE van 23 juni 2017 tot vaststelling van de criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan schoonmaakproducten voor harde oppervlakken. De criteria zijn hier te vinden: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=NL. 
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criterium 1 met betrekking tot toxiciteit voor in het water levende 
organismen en criterium 4 met betrekking tot verboden en beperkte 
stoffen van de EU-milieukeur voor schoonmaakproducten voor harde 
oppervlakken1. 
 
Verificatie: 
De inschrijver verstrekt een lijst van de schoonmaakproducten die voor 
de uitvoering van de overeenkomst zullen worden gebruikt en 
documentatie waaruit blijkt dat die schoonmaakproducten aan de eisen 
voldoen. Producten met de EU-milieukeur voor schoonmaakproducten 
voor harde oppervlakken1 worden geacht te voldoen aan de eisen. 
 TS1.2 Gebruik van geconcentreerde onverdunde 

schoonmaakproducten 

Optie A (eenvoudiger te verifiëren tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst) 
De volgende voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde 
schoonmaakproducten [opsomming van door de aanbestedende dienst te 
bepalen schoonmaakproducten — bv. allesreinigers, sanitairreinigers] 
hebben een verdunningsverhouding van minstens 1:80. 
 
Optie B (lastiger te verifiëren tijdens uitvoering van de overeenkomst) 
Ten minste B %a) van alle voor de uitvoering van de overeenkomst 
benodigde schoonmaakproducten, naar volume bij inkoop, hebben een 
verdunningsverhouding van minstens 1:80. 
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Verificatie: 
De inschrijver verstrekt een lijst van de schoonmaakproducten die voor 
de uitvoering van de overeenkomst zullen worden gebruikt en 
documentatie waaruit blijkt dat die schoonmaakproducten aan de eisen 
voldoen. 

Voor elk product wordt documentatie over de verdunningsverhouding 
verstrekt (veiligheidsinformatiebladen, gebruiksaanwijzingen of andere 
relevante middelen). Kan een product in verschillende 
verdunningsverhoudingen worden gebruikt, dan wordt de meest 
gangbare verdunningsverhouding, zoals gestaafd met interne 
personeelsinstructies, opgegeven. De verdunningsverhouding voor 
gebruiksklare producten wordt als 1:1 aangegeven. 

GUNNINGSCRITERIA 
GC1.1 Gebruik van schoonmaakproducten met een milieukeur 

Alleen van toepassing in verband met TS 1.1 — Optie B 
Er worden proportioneel punten toegekend aan inschrijvingen waarvoor 
meer dan A %a) van alle voor de uitvoering van de overeenkomst 
benodigde schoonmaakproducten, naar volume bij inkoop, moet voldoen 
aan criterium 1 en criterium 4 van de EU-milieukeur voor 
schoonmaakproducten voor harde oppervlakken1 met betrekking tot 
toxiciteit voor in het water levende organismen respectievelijk verboden 
en beperkte stoffen. 
Verificatie: 
De inschrijver verstrekt een lijst van de schoonmaakproducten die voor 
de uitvoering van de overeenkomst zullen worden gebruikt en 
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documentatie waaruit blijkt dat die schoonmaakproducten aan de eisen 
voldoen. Producten met de EU-milieukeur voor schoonmaakproducten 
voor harde oppervlakken1 worden geacht te voldoen aan de eisen. 
GC1.2 Gebruik van geconcentreerde onverdunde 
schoonmaakproducten 

Er worden punten toegekend aan inschrijvingen in verhouding tot het 
percentage van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde 
schoonmaakproducten, naar volume bij inkoop, met een 
verdunningsverhouding van minstens 1:80. 
 
Verificatie: 
De inschrijver verstrekt een lijst van de schoonmaakproducten die voor 
de uitvoering van de overeenkomst zullen worden gebruikt en 
documentatie waaruit blijkt dat die schoonmaakproducten aan de eisen 
voldoen. 

Voor elk product wordt documentatie over de verdunningsverhouding 
verstrekt (veiligheidsinformatiebladen, gebruiksaanwijzingen of andere 
relevante middelen). Kan een product in verschillende 
verdunningsverhoudingen worden gebruikt, dan wordt de meest 
gangbare verdunningsverhouding, zoals gestaafd met interne 
personeelsinstructies, opgegeven. De verdunningsverhouding voor 
gebruiksklare producten wordt als 1:1 aangegeven. 

 

Toelichting 
Aanbevolen waarden voor (A %) — Gebruik van schoonmaakproducten met milieukeur 

50-70 % van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde schoonmaakproducten, naar volume bij inkoop, voldoet aan de criteria met 
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betrekking tot toxiciteit voor in het water levende organismen en met betrekking tot verboden en beperkte stoffen van de EU-milieukeur voor 
schoonmaakproducten voor harde oppervlakken. 

Aanbevolen waarden voor (B %) — Gebruik van geconcentreerde onverdunde producten 

30-50 % van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde schoonmaakproducten, naar volume bij inkoop, heeft een 
verdunningsverhouding van minstens 1:80. 

Opmerking: Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt als de overheidsdiensten speciale schoonmaakeisen stellen en het inherent aan de 
benodigde schoonmaakproducten is dat zij niet kunnen voldoen aan de criteria. Er kan vrijstelling van de eisen worden verleend als wordt 
aangetoond dat er geen producten verkrijgbaar zijn op de markt. 

a) A en B staan voor de door de aanbestedende dienst te bepalen drempel (TS en GC). Aanbevelingen voor de waarde ervan worden gegeven in een toelichting. 

 

 

 

3.2.2 Van textiel vervaardigde schoonmaakaccessoires 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 
TS2.1 Gebruik van microvezelproducten 

Ten minste C %b) van alle voor uitvoering van de overeenkomst te 
gebruiken van textiel vervaardigde schoonmaakaccessoires (bv. doeken, 
dweilen) is van microvezel. 

TS2.1 Gebruik van microvezelproducten en schoonmaakaccessoires 
met milieukeur 

Alle van textiel vervaardigde schoonmaakaccessoires (bv. doeken, 
dweilen) die worden gebruikt om taken in verband met de overeenkomst 
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Voor het productonderhoud is er een technisch gegevensblad waarin 
wordt uitgelegd hoe het product moet worden gebruikt en gereinigd. 
 
Verificatie: 
De inschrijver verstrekt een lijst van de voor uitvoering van de 
overeenkomst te gebruiken van textiel vervaardigde 
schoonmaakaccessoires, en vermeldt daarbij specifiek welke artikelen 
zijn gemaakt van microvezel en vergezeld gaan van een technisch 
gegevensblad met onderhoudsinstructies. 

te verrichten, zijn van microvezel of voldoen aan de eisen van de EU-
milieukeur voor textielproducten.2 
Voor het productonderhoud is er een technisch gegevensblad waarin 
wordt uitgelegd hoe het product moet worden gebruikt en gereinigd. 
 
Verificatie: 
De inschrijver verstrekt een lijst van de voor uitvoering van de 
overeenkomst te gebruiken van textiel vervaardigde 
schoonmaakaccessoires, en vermeldt daarbij specifiek welke artikelen 
zijn gemaakt van microvezel of de EU-milieukeur voor textielproducten 
hebben2 en vergezeld gaan van een technisch gegevensblad met 
onderhoudsinstructies. 

 TS2.2 Het gebruik van schoonmaakaccessoires met een milieukeur 

Ten minste D %b) van alle voor uitvoering van de overeenkomst te 
gebruiken van textiel vervaardigde schoonmaakaccessoires (bv. doeken, 
dweilen) voldoet aan de technische eisen van de EU-milieukeur voor 
textielproducten2. 
Voor het productonderhoud is er een technisch gegevensblad waarin 
wordt uitgelegd hoe het product moet worden gebruikt en gereinigd. 
 
Verificatie: 
De inschrijver verstrekt een lijst van de voor uitvoering van de 
overeenkomst te gebruiken van textiel vervaardigde 

                                                           
2 PB L 174 van 13.6.2014, blz. 45-83: BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 5 juni 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan textielproducten. De criteria zijn hier te vinden: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=NL. 
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schoonmaakaccessoires, inclusief documentatie waaruit blijkt dat die 
voldoen aan de eisen. 
Producten met de EU-milieukeur voor textielproducten2 of 
gelijkwaardige milieukeur die vergezeld gaan van een technisch 
gegevensblad met onderhoudsinstructies, worden geacht te voldoen aan 
de eisen. 

GUNNINGSCRITERIA 
GC2.1 Gebruik van microvezelproducten 

Er worden proportioneel punten toegekend aan inschrijvingen waarin 
meer dan C %b) van alle voor uitvoering van de overeenkomst te 
gebruiken van textiel vervaardigde schoonmaakaccessoires (bv. doeken, 
dweilen) van microvezel is. 
Voor het productonderhoud is er een technisch gegevensblad waarin 
wordt uitgelegd hoe het product moet worden gebruikt en gereinigd. 
 
Verificatie: 
De inschrijver verstrekt een lijst van de voor uitvoering van de 
overeenkomst te gebruiken van textiel vervaardigde 
schoonmaakaccessoires, en vermeldt daarbij specifiek welke artikelen 
zijn gemaakt van microvezel en vergezeld gaan van een technisch 
gegevensblad met onderhoudsinstructies. 
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GC2.2 Het gebruik van schoonmaakaccessoires met een milieukeur 

Er worden proportioneel punten toegekend aan inschrijvingen waarin 
een percentage van alle voor uitvoering van de overeenkomst te 
gebruiken van textiel vervaardigde schoonmaakaccessoires (bv. doeken, 
dweilen) voldoet aan de technische eisen van de EU-milieukeur voor 
textielproducten2. 
Voor het productonderhoud is er een technisch gegevensblad waarin 
wordt uitgelegd hoe het product moet worden gebruikt en gereinigd. 
 
Verificatie: 
De inschrijver verstrekt een lijst van de voor uitvoering van de 
overeenkomst te gebruiken van textiel vervaardigde 
schoonmaakaccessoires, inclusief documentatie waaruit blijkt dat die 
voldoen aan de eisen. 
Producten met de EU-milieukeur voor textielproducten2 die vergezeld 
gaan van een technisch gegevensblad met onderhoudsinstructies, worden 
geacht te voldoen aan de eisen. 

GC2.2 Het gebruik van schoonmaakaccessoires met een milieukeur 

Er worden proportioneel punten toegekend aan inschrijvingen waarin 
meer dan D % 1) van alle voor uitvoering van de overeenkomst te 
gebruiken van textiel vervaardigde schoonmaakaccessoires (bv. doeken, 
dweilen) voldoet aan de technische eisen van de EU-milieukeur voor 
textielproducten2. 
Voor het productonderhoud is er een technisch gegevensblad waarin 
wordt uitgelegd hoe het product moet worden gebruikt en gereinigd. 
 
Verificatie: 
De inschrijver verstrekt een lijst van de voor uitvoering van de 
overeenkomst te gebruiken van textiel vervaardigde 
schoonmaakaccessoires, inclusief documentatie waaruit blijkt dat die 
voldoen aan de eisen. 
Producten met de EU-milieukeur voor textielproducten2 die vergezeld 
gaan van een technisch gegevensblad met onderhoudsinstructies, worden 
geacht te voldoen aan de eisen. 

Toelichting 
Aanbevolen waarden voor (C %) — Gebruik van microvezelproducten 

50-75 % van alle in het kader van de overeenkomst te gebruiken van textiel vervaardigde schoonmaakaccessoires (bv. doeken, dweilen) is van 
microvezel. 

 

Aanbevolen waarden voor (D %) — Gebruik van schoonmaakaccessoires met milieukeur 

20-50 % van alle voor uitvoering van de overeenkomst te gebruiken van textiel vervaardigde schoonmaakaccessoires (bv. doeken, dweilen) voldoet 
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aan de eisen van de EU-milieukeur voor textielproducten. 

 

Opmerking: De aanbestedende dienst specificeert hoe het percentage wordt beoordeeld: aan de hand van het aantal van textiel vervaardigde 
accessoires of de waarde. 

Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt als de overheidsdiensten speciale schoonmaakeisen stellen. 

Er kan vrijstelling van de eisen worden verleend als wordt aangetoond dat er geen producten verkrijgbaar zijn op de markt. 

b) C en D staan voor de door de aanbestedende dienst te bepalen drempel (TS en GC). Aanbevelingen voor de waarde ervan worden gegeven in een toelichting. 

 

3.2.3 Maatregelen en praktijken op het gebied van milieubeheer 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 
TS3 Maatregelen en praktijken op het gebied van milieubeheer 

(Geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria) 

 

De inschrijver beschikt over operationele procedures die tijdens de uitvoering van de overeenkomst worden gevolgd om: 
 
1. de in de inschrijving te specificeren indicatoren te controleren en te registreren. De controle vindt ten minste één keer in de vier maanden op een 
representatieve dag plaats aan de hand van de volgende indicatoren: 

• hoeveelheid gebruikte schoonmaakproducten (met vermelding of zij voorzien zijn van een milieukeur en, indien van toepassing, van de 
verdunningsverhouding); 
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• gebruikte schoonmaakaccessoires (soort en of artikel wel of niet herbruikbaar is); 

• hoeveelheid water gebruikt voor het schoonmaken en plaats van waterafvoer; 
• gebruikte apparatuur (onder vermelding van energieklasse) en gebruiksduur; 
• hoeveelheid vast afval geproduceerd bij het schoonmaken, en de scheiding ervan; 

2. de milieueffecten in verband met de onder 1 gecontroleerde en geregistreerde indicatoren zoveel mogelijk te beperken volgens een vastgesteld 
streefdoel. De procedures zijn er met name op gericht om: 

• zo min mogelijk gebruik te maken van schoonmaakproducten; 

• meer gebruik te maken van schoonmaakproducten met een milieukeur; 
• het gebruik van schoonmaakaccessoires voor eenmalig gebruik te beperken; 
• het watergebruik te beperken; 

• de energieklasse van de gebruikte apparatuur te verbeteren; 
• de hoeveelheid bij het schoonmaken geproduceerd vast afval te beperken en de scheiding/recycling ervan te vergroten. 

3. de uitvoering van de punten 1 en 2 te evalueren door veranderingen in de indicatoren bij te houden en de procedures te implementeren; 

4. bij afwijkingen de benodigde maatregelen te treffen om die afwijkingen te corrigeren en zo mogelijk in de toekomst te voorkomen; 

5. een jaarverslag over de veranderingen van die indicatoren op te stellen. 

 

Verificatie: 
De inschrijver geeft een schriftelijk uiteenzetting van de procedure voor: 
1. het minstens één keer in de twee maanden controleren en registreren van de onder 1 genoemde indicatoren; er is tevens een beschrijving van de te 
nemen maatregelen om de milieueffecten van de onder 1 genoemde indicatoren zoveel mogelijk te beperken overeenkomstig de onder 2 genoemde 
criteria; 
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2. het waarborgen van de implementatie van de operationele procedures; 
3. het corrigeren van de in de evaluatie gevonden afwijkingen en zo mogelijk het voorkomen daarvan in de toekomst. 
Milieubeheersystemen die zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 of geregistreerd volgens het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EU 
(EMAS)3 en diensten die zijn voorzien van de EU-milieukeur voor binnenschoonmaakdiensten, worden geacht te voldoen als zij beantwoorden aan 
de rapportage-eis en het doel het milieueffect zoveel mogelijk te beperken. 

GUNNINGSCRITERIA 
GC3 Milieubeheersystemen 

(Geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria) 

 

Er worden punten toegekend in verhouding tot de kwaliteit van het milieubeheersysteem dat de inschrijver zegt te zullen hanteren om de 
overeenkomst uit te voeren. 

De evaluatie van het systeem is gebaseerd op het volgende: 

 

a) vaststelling van belangrijke directe en indirecte milieuaspecten (op basis van het milieueffect ervan) en van passende maatregelen om het 
effect ervan zoveel mogelijk te beperken; 

b) een in detail uitgewerkt actieprogramma dat ervoor zorgt dat de vastgestelde maatregelen op de juiste manier worden toegepast op de 
verstrekte diensten. In het actieprogramma worden doelen gesteld voor de milieuprestaties in verband met de vastgestelde milieuaspecten 
(bv. beperking van de hoeveelheid gebruikte schoonmaakproducten); 

c) een jaarlijks uit te voeren interne evaluatie die het mogelijk maakt de prestaties van de organisatie te verifiëren op basis van de in het 
actieprogramma gestelde doelen. De uitkomst van de evaluatie wordt door de directie van de organisatie gebruikt om doorlopende 
verbetering te realiseren via bijwerking van het milieuactieprogramma (doelen en maatregelen); 

                                                           
3 Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG 

van de Commissie (PB L 342 van 22.12.2009, blz. 1). 
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d) evaluatie door een externe met de conformiteitsbeoordeling belaste instantie, d.w.z. een instantie met een krachtens EU-wetgeving of 
internationale normen verleende accreditatie of vergunning om milieubeheersystemen te beoordelen op conformiteit; 

e) de mogelijkheid om door een derde geverifieerde materiële of schriftelijke bewijsstukken te verstrekken waaruit blijkt dat er geen sprake is 
van niet-naleving van de toepasselijke wettelijke milieuvoorschriften; 

f) het streven naar voortdurende verbetering van de milieuprestaties van vastgestelde milieuaspecten, in het bijzonder door middel van de 
periodieke controle van, en openbare rapportage over de milieuprestatie van de organisatie. De milieuprestaties worden geëvalueerd op 
grond van generieke en sectorspecifieke indicatoren voor belangrijke milieugebieden die specifiek betrekking hebben op cruciale 
milieuaspecten. De milieu-indicatoren zijn van dien aard dat de resulterende informatie relevant en vergelijkbaar is en dat de organisatie haar 
milieuprestatie zowel over verschillende verslagperioden als met de milieuprestaties van andere organisaties of ijkpunten in de sector kan 
vergelijken; 

g) ten minste één keer in de vier jaar de verplichte publicatie van een door een derde-verificateur gevalideerde milieuverklaring met een 
beschrijving van het volgende: 

• de structuur en activiteiten van de organisatie; 
• het milieubeleid en het milieubeheersysteem; 
• milieuaspecten en milieueffecten; 
• het milieuprogramma, inclusief maatregelen en streefdoelen; 
• de milieuprestaties en naleving van de toepasselijke wettelijke milieuvoorschriften; 

h) actieve betrokkenheid van het personeel, waarbij medewerkers en hun vertegenwoordigers zowel inspraak hebben als informatie ontvangen. 
Dat betekent dat de medewerkers deelnemen aan het proces om de milieuprestaties van de organisatie voortdurend te verbeteren door mee te 
werken aan alle stappen van het milieubeheersysteem. 

 
Verificatie: 

De inschrijver geeft een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om te voldoen aan voornoemde eisen. 

Milieubeheersystemen die zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 worden geacht te beantwoorden aan a), b), c) en d). Milieubeheersystemen die zijn 
geregistreerd in het kader van het EMAS worden geacht te beantwoorden aan alle voornoemde punten. 
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3.2.4 Verbruiksgoederen 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 
(de volgende criteria zijn alleen van toepassing als de aanbestedende dienst in het kader van de inschrijving verzoekt om de levering van 

verbruiksgoederen) 

TS4.1 Handzeep 

Ten minste E %c) van alle handzeep, naar volume bij inkoop, die de inschrijver krachtens de overeenkomst aan de aanbestedende dienst levert, 
voldoet aan de technische eisen van de EU-milieukeur voor cosmetische producten die worden af-, uit- of weggespoeld4. 
 
Verificatie: 
De inschrijver verstrekt een lijst van de krachtens de overeenkomst te leveren handzepen, inclusief documentatie waaruit blijkt dat zij voldoen aan 
de eisen. Producten met de EU-milieukeur voor cosmetische producten die worden af-, uit- of weggespoeld,4 worden geacht te voldoen aan de eisen. 
TS4.2 Textielen handdoeken 

Ten minste F %c) van alle textielhanddoekrollen, uitgedrukt in aantal rollen, die de inschrijver krachtens de overeenkomst aan de aanbestedende 
dienst levert, voldoet aan de technische eisen van de EU-milieukeur voor textielproducten2. 
 
Verificatie: 

                                                           
4 PB L 354 van 11.12.2014, blz. 47-61: BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 9 december 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor cosmetische producten die worden af-, uit- of weggespoeld. De criteria zijn hier te vinden: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0893&from=NL. 



 

22 

 

De inschrijver verstrekt een lijst van de krachtens de overeenkomst te leveren producten, inclusief documentatie waaruit blijkt dat zij voldoen aan de 
eisen. Producten met de EU-milieukeur voor textielproducten2 worden geacht te voldoen aan de eisen. 
TS4.3 Tissuepapierproducten 

Alle tissuepapierproducten die de inschrijver in het kader van de overeenkomst aan de aanbestedende dienst levert, zijn in overeenstemming met de 
eisen van [een door de aanbestedende dienst te bepalen EN ISO 14024-milieukeur type I]5 
 
Verificatie: 
De inschrijver verstrekt een lijst van de krachtens de overeenkomst te leveren producten, inclusief documentatie waaruit blijkt dat zij voldoen aan de 
eisen. 

Toelichting 
Aanbevolen waarden voor (E %) — handzeep 

70 % van alle handzeep, naar volume bij inkoop, die de inschrijver krachtens de overeenkomst aan de aanbestedende dienst levert, voldoet aan de 
eisen van de EU-milieukeur voor cosmetische producten die worden af-, uit- of weggespoeld4. 

Aanbevolen waarden voor (F %) — textielen handdoek 

50-75 % van alle textielhanddoekrollen, uitgedrukt in aantal rollen, die de inschrijver krachtens de overeenkomst aan de aanbestedende dienst levert, 
voldoet aan de eisen van de EU-milieukeur voor textielproducten2. 

 

Opmerking: De aanbestedende dienst specificeert hoe het percentage wordt beoordeeld, bv. naar volume, waarde. 

Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt als de overheidsdiensten speciale schoonmaakeisen stellen. 

Als producten niet verkrijgbaar zijn op de markt, kan vrijstelling van de eisen worden verleend. 

                                                           
5 de EU-milieukeurcriteria voor tissuepapierproducten worden momenteel herzien; de herziene versie wordt naar verwachting eind 2018 gepubliceerd. 
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c) E en F staan voor de door de aanbestedende dienst te bepalen drempel (TS en GC). Aanbevelingen voor de waarde ervan worden gegeven in een toelichting. 

 

3.2.5 Energie-efficiëntie van stofzuigers 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

GUNNINGSCRITERIA 
GC4 Energie-efficiëntie van stofzuigers 

(Geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria) 

 

Er worden proportioneel punten toegekend aan inschrijvingen waarin een percentage van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde 
stofzuigers bij inkoop overeenstemt met ten minste de volgende in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 665/2013 van de Commissie vastgestelde 
energie-efficiëntieklassen: 

• klasse A voor stofzuigers die vóór 1.9.2017 zijn aangekocht; 
• klasse A+ voor stofzuigers die na 1.9.2017 zijn aangekocht. 

 
Verificatie: 
De inschrijver verstrekt een lijst van de voor uitvoering van de overeenkomst te gebruiken stofzuigers, inclusief documentatie waaruit blijkt dat zij 
voldoen aan de eisen. 
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3.3 Contractuele uitvoeringsvoorwaarden 
 

3.3.1 Schoonmaakproducten en het gebruik ervan 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

CONTRACTUELE UITVOERINGSVOORWAARDEN (CUV) 
CUV1.1 Gebruikte schoonmaakproducten en -toebehoren 

(Geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria) 

 

De aannemer documenteert tijdens de overeenkomst de volgende aspecten en brengt er minstens twee keer per jaar verslag over uit aan de 
aanbestedende dienst: 
1. Soort, verdunningsverhouding en volume bij aankoop van de voor de schoonmaakdiensten gebruikte schoonmaakproducten, onder vermelding 
van welke producten voldoen aan de eisen van TS1.1, TS1.2, GC1.1 c.q. GC1.2. 
2. Soort en hoeveelheid van de voor de schoonmaakdiensten gebruikte schoonmaakaccessoires, met opgave van de producten die voldoen aan de 
eisen van TS2.1, TS2.2, GC2.1 c.q. GC2.2. 

De aanbestedende dienst kan regels opstellen voor het opleggen van boeten bij niet-naleving. 

CUV1.2 Dosering van schoonmaakproducten 

(Geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria) 

 

De aannemer stelt het schoonmaakpersoneel op de schoonmaaklocatie c.q. op de locatie van de aannemer de voor de gebruikte 
schoonmaakproducten geschikte doserings- en verdunningsapparaten ter beschikking (bv. automatische dispensers, maatbekers/doseerdoppen, 
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handpompen, verstuivers), samen met de instructies voor het correct doseren en verdunnen. 

De aanbestedende dienst kan regels opstellen voor het opleggen van boeten bij niet-naleving. 

 

3.3.2 Opleiding van personeel 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

CONTRACTUELE UITVOERINGSVOORWAARDEN 
CUV2 Opleiding van personeel 

(Geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria) 

 

De aannemer zorgt tijdens de overeenkomst voor een intern programma voor personeelsopleiding of stelt medewerkers in staat deel te nemen aan 
een extern opleidingsprogramma over de volgende onderwerpen, voor zover die relevant zijn voor de in het kader van de overeenkomst uit te voeren 
taken: 
 
Schoonmaakproducten: 

— Medewerkers worden opgeleid om voor elke schoonmaaktaak de juiste productdosering te gebruiken. 

— Medewerkers worden opgeleid om de juiste verdunningsverhouding voor onverdunde schoonmaakproducten te gebruiken en om het geschikte 
doseringsapparaat te gebruiken. 

— Medewerkers worden opgeleid om schoonmaakproducten op passende wijze te bewaren. 

— Teneinde het risico op overdadig en verkeerd gebruik van schoonmaakproducten tot een minimum te beperken, komt in de opleiding aan bod hoe 
het gamma gebruikte schoonmaakproducten kan worden verkleind. 

Energiebesparing: 
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— Medewerkers worden opgeleid om producten te verdunnen met onverwarmd water, tenzij anders aangegeven door de fabrikant van het product. 

— Indien nodig worden medewerkers opgeleid om voor zowel industriële als huishoudelijke wasmachines de passende cyclus en temperatuur te 
gebruiken. 

— Indien nodig worden medewerkers opgeleid om het licht uit te doen wanneer zij klaar zijn met hun taken. 

Waterbesparing: 

— Medewerkers worden opgeleid om waar passend gebruik te maken van microvezelproducten, teneinde het gebruik van water en 
schoonmaakproducten tot een minimum te beperken. 

Afval: 

— Medewerkers worden opgeleid om gebruik te maken van duurzame en herbruikbare schoonmaakaccessoires en om zo min mogelijk gebruik te 
maken van schoonmaakbenodigdheden voor eenmalig gebruik (bv. handschoenen), mits de veiligheid van het personeel en de hygiënevoorschriften 
daardoor niet in het gedrang komen. 

— Medewerkers worden opgeleid om afvalwater correct te verwijderen. 

— Medewerkers ontvangen specifieke opleiding voor het scheiden van tijdens schoonmaakactiviteiten geproduceerd afval. De opleiding omvat het 
beheer van vast afval in zowel de bedrijfsruimten en/of op de terreinen van de onderneming als op de schoonmaaklocaties. 

Gezondheid en veiligheid: 

— Medewerkers worden voorgelicht over gezondheids-, veiligheids- en milieukwesties met betrekking tot schoonmaaktaken en worden 
aangemoedigd om beste praktijken over te nemen. Dit moet informatie omvatten over: 

• veiligheidsinformatiebladen en de behandeling van chemische stoffen; 

• ergonomie en toepasselijke nationale wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk; 

• verwijdering, schoonmaak en opslag van herbruikbare handschoenen (indien van toepassing); en 

• veiligheid in het verkeer en ecorijden (van toepassing op aanvragers met eigen medewerkers die in het kader van de schoonmaakdienst een 
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voertuig besturen). 

 

De aannemer ziet erop toe dat alle nieuwe (vaste en tijdelijke) medewerkers die krachtens de overeenkomst schoonmaaktaken verrichten, binnen zes 
weken na indiensttreding een passende opleiding krijgen. Alle medewerkers die krachtens de overeenkomst schoonmaaktaken verrichten, krijgen 
minstens eenmaal per jaar een nascholingscursus. De nascholing hoeft geen volledige herhaling van de initiële opleiding te zijn, maar moet wel 
ingaan op alle vermelde milieukwesties en ervoor zorgen dat de betrokken medewerkers doordrongen zijn van hun verantwoordelijkheden. 

De aannemer meldt de aangeboden opleiding aan de aanbestedende dienst. 

De aanbestedende dienst kan regels opstellen voor het opleggen van boeten bij niet-naleving. 

 

Toelichting 
Aanbevolen waarden 

Voor vast personeel en tijdelijke medewerkers met een overeenkomst van meer dan een jaar: 16 uur initiële opleiding; ieder jaar 8 uur nascholing. 

Voor tijdelijke medewerkers met een overeenkomst van niet meer dan een jaar: 8 uur initiële opleiding. 

De duur van de opleiding kan worden aangepast aan de behoeften en voorwaarden van de inschrijvingen. 

 

3.3.3 Maatregelen en praktijken op het gebied van milieubeheer 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

CONTRACTUELE UITVOERINGSVOORWAARDEN 
CUV3 Maatregelen en praktijken op het gebied van milieubeheer 

(Geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria) 
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Tijdens de overeenkomst documenteert en rapporteert de aannemer: 
- de resultaten van de controle van indicatoren; en 
- de resultaten van de evaluatie en, indien van toepassing, de correctieve en preventieve maatregelen overeenkomstig de schriftelijke procedures 
voor verificatie van de TS3. 
 
Deze verslagen worden voor verificatiedoeleinden beschikbaar gesteld aan de aanbestedende dienst. 

De aanbestedende dienst kan regels opstellen voor het opleggen van boeten bij niet-naleving. 

 

3.3.4 Verbruiksgoederen 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

CONTRACTUELE UITVOERINGSVOORWAARDEN 
(de volgende criteria zijn alleen van toepassing als de aanbestedende dienst in het kader van de inschrijving verzoekt om de levering van 

verbruiksgoederen) 

CUV4 Verbruiksgoederen 

(Geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria) 

 

De aannemer documenteert tijdens de overeenkomst de soort en de hoeveelheid van de in het kader van TS4.1, TS4.2 en TS4.3 verstrekte 
verbruiksgoederen, voor zover van toepassing, en brengt er minstens twee keer per jaar verslag over uit aan de aanbestedende dienst. 
De aanbestedende dienst kan regels opstellen voor het opleggen van boeten bij niet-naleving. 
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3.3.5 Aankoop van nieuwe stofzuigers 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

CONTRACTUELE UITVOERINGSVOORWAARDEN 

CUV5 Aankoop van nieuwe stofzuigers 

(Geen onderscheid tussen kerncriteria en uitgebreide criteria) 

 

Alle nieuwe stofzuigers die de aannemer aanschaft voor de uitvoering van taken in verband met de overeenkomst, stemmen bij aankoop overeen 
met energie-efficiëntieklasse A+ of hoger, zoals bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 665/2013 van de Commissie. 

De aannemer meldt de aanschaf van nieuwe stofzuigers bij de aanbestedende dienst. 

De aanbestedende dienst kan regels opstellen voor het opleggen van boeten bij niet-naleving. 
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4 BEREKENING VAN LEVENSCYCLUSKOSTEN 
 

De berekening van de levenscycluskosten (Life Cycle Costing - LCC) is een methode om de totale kosten van de onderzochte productgroep of dienst te 
beoordelen. Alle aankoopkosten, de totale kosten van de schoonmaakactiviteiten en alle kosten van het verwijderen van geproduceerd afval worden 
daarbij in acht genomen. Het doel van LCC is een raming te maken van de totale kosten van projectalternatieven teneinde dat alternatief te kiezen dat 
de kwaliteit en functie van het product en/of de dienst waarborgt tegen de laagste totale kosten. LCC moet in een vroeg stadium van het aankoopproces 
plaatsvinden. 

Met LCC kunnen bij het evalueren van inschrijvingen op groene overheidsopdrachten de laagste kosten worden bepaald. Aanbestedende diensten zijn 
met behulp van LCC beter in staat om een raming te maken van niet alleen de kosten die worden gemaakt om een product of dienst te verkrijgen (bv. 
de kosten van grondstoffen en vervaardiging), maar ook andere kosten die doorgaans door hen moeten worden vastgesteld en berekend (bv. de kosten 
van onderhoud, beheer, verwijdering, recycling enz.). Dergelijke kosten moeten worden opgeteld bij de verkoopprijs voor een volledige raming van de 
levenscycluskosten van een product of dienst. 

Verder kijkt LCC ook naar de externe milieueffecten van een product of dienst tijdens de levenscyclus, wanneer het mogelijk is een geldwaarde te 
bepalen. LCC kan een grondiger inzicht geven in de kosten van een dienst in de verschillende levenscyclusstadia, zoals naast de kosten van 
benodigdheden, toebehoren en machines ook de kosten van het beheer van de dienst (bv. elektriciteit en water gebruikt bij het schoonmaken) en 
arbeidskosten. 

In Richtlijn 2014/24/EU over het plaatsen van overheidsopdrachten worden de kosten benoemd die in acht moeten worden genomen in een 
economische analyse van de te verrichten aankoop. Meer informatie hierover is te vinden in het technisch rapport. 

Via groene aanbesteding kunnen overheidsinstanties de sector concreet aanzetten tot het ontwikkelen van groene vormen van technologie. In sommige 
dienstensectoren waar overheidsopdrachten een groot deel van de markt uitmaken, kan het effect extra groot zijn (bv. energie-efficiënte gebouwen, 
openbaar vervoer, faciliteitenbeheer). Als er wordt gekeken naar de totale levenscycluskosten van een overeenkomst, kunnen groene 
overheidsopdrachten geld besparen en tegelijkertijd het effect op het milieu verminderen. Door verstandig in te kopen, is het mogelijk op materiaal en 
energie te besparen, afval en vervuiling terug te dringen en duurzame gedragspatronen te bevorderen. 
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De specifiek voor binnenschoonmaakdiensten uitgevoerde markt- en kostenanalysen leiden tot de volgende conclusies (meer informatie hierover is te 
vinden in het technisch rapport): 

Gegevens zijn beperkt beschikbaar en grof — LCC-gegevens zijn schaars en er zijn voor deze analyse geen bronnen met gedetailleerde informatie 
vastgesteld op het niveau van de leverancier. De vastgestelde LCC-gegevens betreffen nationaal samengevoegde gegevens van een beperkt aantal EU-
lidstaten (meer informatie hierover is te vinden in het technisch rapport). Geen van de beoordeelde onderzoeken bevat een gedetailleerde LCC-analyse 
voor een verlener van schoonmaakdiensten, maar zij geven wel een goed inzicht in de kostenstructuur van de sector. Aan de hand van de nationale 
gegevens kunnen conventionele en groene schoonmaakdiensten onderling worden vergeleken. De in deze onderzoeken bestudeerde variabelen zijn 
beperkt tot schoonmaakproducten en bepaalde accessoires (bv. dweilen en doeken). Andere aspecten van schoonmaakdiensten worden als constanten 
gezien (bv. loon en schoonmaakapparatuur) en vertonen geen verschillen tussen conventionele en groene diensten. Er zijn geen algemeen toegankelijke 
onderzoeken aangetroffen die een algemener beeld geven van verschillende soorten groene diensten. Eén bron bevatte wel uitgewerkte kostengegevens 
voor een verlener van schoonmaakdiensten, maar geen vergelijking van groen versus conventioneel en bevond zich in de Verenigde Staten. In het 
algemeen zijn gegevensbronnen voor een LCC-analyse moeilijk toegankelijk vanwege de grote vertrouwelijkheid van financiële gegevens voor 
afzonderlijke verleners van schoonmaakdiensten. 

Loon is de belangrijkste kostenpost — Arbeidskosten vertegenwoordigen het grootste deel van de onderzochte kosten van schoonmaakdiensten. Dat 
heeft twee belangrijke implicaties voor groene producten en praktijken: verwacht kan worden dat 1) wijzigingen in andere dan loonkosten onbeduidend 
zijn in het kader van schoonmaakdiensten, en dat 2) groene producten en praktijken die lagere personeelskosten mogelijk maken (bv. door de 
schoonmaaktijd te verkorten) de grootste kostenvoordelen brengen. 

De kosten van groene schoonmaakproducten zijn laag in de totale kostenstructuur van de sector — De onderzochte bronnen laten zien dat 
groene schoonmaakdiensten economisch voordelig zijn. Aangezien personeelskosten verreweg de grootste kostenpost vormen, valt niet te verwachten 
dat investeringen in groene schoonmaakproducten tot substantieel hogere kosten zullen leiden. 

De absolute kosten van groene producten verschillen van land tot land — De onderzochte studies (zie het technisch rapport voor meer informatie) 
laten zien dat groene schoonmaakproducten niet duurder hoeven te zijn dan conventionele producten, ook al verschilt de prijs van land tot land. In de 
studies werd er tevens op gewezen dat de prijs en beschikbaarheid van groene producten (met inbegrip van schoonmaakproducten en -accessoires) 
aanmerkelijk verschillen van land tot land. Omdat de verschillen tussen de landen groot kunnen zijn, is het verstandig niet te generaliseren over de 
kosten en beschikbaarheid ervan. 



 

32 

 

De voordelen van het gebruik van groene schoonmaakapparatuur en -diensten zijn legio — Uit de onderzochte studies naar microvezelproducten 
(zie het technisch rapport voor meer informatie) blijkt hoe complex het is om voor schoonmaakdiensten alomvattend onderzoek te doen naar de LCC. 
Microvezeldoeken hebben een hogere kostprijs dan conventionele katoenen doeken, maar maken het schoonmaakwerk wel veel efficiënter omdat ze de 
schoonmaaktijd, het productgebruik en de negatieve gevolgen voor de gezondheid van medewerkers terugdringen en de kosten substantieel kunnen 
worden verlaagd. Aangenomen mag worden dat andere soorten groene schoonmaakpraktijken, zoals het bieden van betere opleiding voor het 
personeel, talrijke vergelijkbare voordelen hebben en tot aanzienlijk lagere kosten leiden. 

 

4.1 Kostenimplicaties voor de voorgestelde criteria 
 

Voorgestelde criteria voor groene 
overheidsopdrachten 

Aanzienlijk verschil tussen groen en niet-groen 
Geschat belang voor 
levenscycluskosten van 
schoonmaakdiensten 

Opleiding van personeel 
Belangrijk effect op levenscycluskosten, maar moeilijk om in 
totaliteit te kwantificeren 

Ongeveer 1 % 

Maatregelen en praktijken op het gebied 
van milieubeheer 

Het opzetten (ontwerpen van milieubeheersysteem) is niet 
duur, maar de uitvoeringskosten kunnen aanzienlijk zijn 
terwijl de verhouding tussen kosten en baten onbekend is 

Opzetkosten < 1 % van 
levenscycluskosten; uitvoeringskosten 
zouden aanzienlijk kunnen zijn 

Gebruik van schoonmaakproducten met 
minder effect op het milieu 

Groene producten kunnen aanzienlijk duurder zijn Tussen 1 % en 3 % 

Gebruik van geconcentreerde onverdunde 
schoonmaakproducten 

Onverdunde schoonmaakproducten zijn op de lange termijn 
goedkoper dan gebruiksklare producten 

Vermindering van rond 1 %-3 % 

Gebruik van microvezelproducten 
Microvezel is duurder, maar levert een belangrijke besparing 
op de levenscycluskosten op 

Vermindering 9 % (+1 % kosten, -
10 % personeelstijd) 
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Gebruik van schoonmaakaccessoires met 
minder effect op het milieu 

Onvoldoende marktgegevens om conclusies te trekken  Minder dan 1 %-2 % 

Energie-efficiëntie stofzuigers Onvoldoende marktgegevens om conclusies te trekken  Ongeveer 2 %  

(Zie technisch rapport voor meer informatie) 

 


